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PROTOKÓŁ  NR 95/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 listopada 2008r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 94/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.10.2008r.  

2. Podsumowanie wyników egzaminu maturalnego w szkołach województwa śląskiego. 

3. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. kompleksowej analizy 

stanu prawnego nieruchomości stanowiącej Zamek Piastowski. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy bieżące. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 94/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28.10.2008r.  

zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Ad. 2 

 

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Renata Dradrach – Szweda przedstawiła 

podsumowanie wyników egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych w szkołach 
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województwa śląskiego. Przedstawiona prezentacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z podsumowaniem wyników egzaminu 

maturalnego w szkołach województwa śląskiego. Wobec faktu, że zaniepokojenie budzi niska 

zdawalność egzaminów zawodowych z zakresu hotelarstwa, Zarząd polecił Kierownikowi 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wystosowanie pisma do dyrektorów szkół zawodowych  

z prośbą o wskazanie przyczyn takiego stanu i przedstawienie ich Zarządowi w terminie  

do 25.11.2008r. 

 

Ad. 3  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości stanowiącej Zamek Piastowski. 

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami Zbigniew Rydzek. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

zlecenie wyceny nieruchomości oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu, niezbędnych do złożenia wniosku o komunalizację 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu, w terminie umożliwiającym złożenie wniosku  

do 31.12.2008r. 

Ponadto Zarząd zobowiązał Kierownika Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej do przygotowania informacji niezbędnych do złożenia wniosku do Wojewody 

Śląskiego, polegających na przedstawieniu argumentów przemawiających za komunalizacją 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego. Do najistotniejszych 

argumentów zaliczył:  

 

1) wysokość środków pochodzących z budżetu Powiatu zainwestowanych dotychczas 

 w remont nieruchomości,  

2) utworzenie nowej jednostki budżetowej, jaką jest Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

3) dostępność nieruchomości dla szerokiej społeczności, 

4) niezbędność nieruchomości na cele realizacji zadań powiatu i niekomercyjny rodzaj 

działalności. 
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Dodatkowo Starosta polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

przygotowanie wystąpienia do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w kwestii ustalenia 

aktualnego zaawansowania sprawy nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej w Raciborzu.  

 

Ad. 4  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

dot. bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego – informacja z realizacji zadań 

służb, inspekcji i straży powiatowych. Określenie głównych kierunków zmierzających  

do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz przeciwdziałania przestępczości  

na terenie powiatu raciborskiego – program na lata 2009-2010.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. zapoznał się z informacją z realizacji zadań służb, inspekcji i straży powiatowych, 

2. polecił Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonanie,  

w uzgodnieniu z Sekretarzem Powiatu, zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu raciborskiego oraz określenia głównych kierunków zmierzających  

do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz przeciwdziałania przestępczości  

na terenie powiatu raciborskiego – program na lata 2009 – 2010. 

 

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu raciborskiego oraz uchwalenia powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata  

2009-2010 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25.11.2008r. 

Po zmianach, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
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Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zaopiniowania 

zaliczenia położonej w Gminie Świerklany ul. Szerockiej do kategorii drogi powiatowej. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż pismem nr OR 0714/24/08 z dnia 16.10.2008r. Starosta Rybnicki 

wystąpił o opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, położoną w Gminie 

Świerklany ul. Szerocką (powiat rybnicki). Droga ta obecnie ma status drogi gminnej. Gmina 

Świerklany wyraziła zgodę na przekazanie ul. Szerockiej Powiatowi Rybnickiemu.  

Przedmiotowa droga w całości położona jest w granicach powiatu rybnickiego i nie styka się 

bezpośrednio z układem komunikacyjnym dróg z terenu powiatu raciborskiego. Pozytywną 

opinię w tej sprawie wyraził pisemnie Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi  

do kategorii drogi powiatowej.  

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Następnie Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zlecenia 

do realizacji, w drodze konkursu, zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, 

prowadzenia na terenie powiatu raciborskiego domu pomocy społecznej. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł uwagi do przedstawionego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie pomocy społecznej, prowadzenie ponadgminnego domu pomocy 

społecznej, polecając: 
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1. zmianę brzmienia ust. 6 zasad przeprowadzenia otwartego konkursu ofert. Po zmianie 

powinien mieć on brzmienie „Dotacje są przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów 

funkcjonowania domu. Z dotacji nie można finansować zakupów inwestycyjnych, 

remontów, zakupu gruntów, działalności gospodarczej, udzielania pomocy finansowej 

osobom fizycznym i prawnym, działalności politycznej i religijnej”, 

2. uzupełnienie ust. 8 pkt. 2 ww. zasad o doprecyzowanie statutu tj. statutu „organizacji”. 

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, 

prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Ad. 6 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wprowadzenia nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Starosta poinformował, iż Dyrektor Szkół Mechanicznych w Raciborzu zwrócił się z prośbą  

o wyrażenie zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2009/2010 w Technikum Nr 4  

i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4 nowych kierunków kształcenia: 

- technik teleinformatyk, 

- technik telekomunikacji, 

- monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

Propozycja wprowadzenia tychże kierunków jest wynikiem rozmów prowadzonych z firmą 

ELTEL Networks, w której uczniowie tych klas odbywaliby m.in. zajęcia praktyczne  

i praktyki zawodowe. Pierwsi uczniowie praktyki zawodowe odbędą już w tym roku 

szkolnym. W myśl art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty dyrektor 

szkoły ustala zawody, w których kształci szkoła, w uzgodnieniu z organem prowadzącym 

szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii powiatowej rady zatrudnienia. 

Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku pozytywnie zaopiniował wniosek 

dyrektora w sprawie rozszerzenia oferty edukacyjnej, podobnie Powiatowa Rada 
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Zatrudnienia. W związku z powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

prosi o wyrażenie zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2009/2010 w Technikum Nr 4  

i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4 nowych kierunków kształcenia: 

- technik teleinformatyk, 

- technik telekomunikacji, 

- monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. 

Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy powoduje konieczność elastycznego reagowania  

na zapotrzebowanie płynące z zakładów pracy. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował propozycję przedstawioną  

w w/w karcie informacyjnej. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. akceptacji 

projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2009.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Jak przekazał Starosta w regulaminie wynagradzania nauczycieli na 2009r., zgodnie z decyzją 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r., został zwiększony dodatek  

za wychowawstwo z 60 zł na 70 zł. Ponadto zwiększeniu uległy dodatki za trudne i uciążliwie 

warunki pracy dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projektu Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2009, zlecając jego konsultację ze związkami 

zawodowymi nauczycieli.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: 

„Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia 

Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Starosta poinformował, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na wykonawcę zadania  

pn. „Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum 

Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”  wyłoniono 
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PBUH „BUDMED” z siedzibą w Raciborzu, które zaoferowało najniższą cenę, tj. kwotę 

1 338 685,87 zł (brutto) za wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót. 

W trakcie realizacji robót zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych na budynku 

CKP, nie ujętych w w/w przedmiarze, które dotyczą: 

1. podwyższenia murków ogniowych dachu – wykonane pokrycie dachu styropapą 

przewyższa w obrębie kalenicy istniejące murki ogniowe dachu, 

2. założenia dylatacji połaci dachowych dla prawidłowej szczelności i pracy pokrycia dachu, 

3. wykonania instalacji odgromowej dachu. 

 

Zgodnie ze  skorygowanymi kosztorysami wartość robót dodatkowych wynosi 13 642,58 zł 

(brutto). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował propozycję przedstawioną w w/w karcie 

informacyjnej, wyrażając zgodę na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: 

„Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia 

Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1” na kwotę 13 642,58 zł 

(brutto). Płatne z działu 801, rozdziału 80140, § 6050 w 2009r.  

 

Starosta przedstawił pismo Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych  

w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego   

w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie od 02.03.2009r. na terenie powiatu 

raciborskiego wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-

interwencyjnego. Placówka przeznaczona będzie docelowo dla 20 dzieci i młodzieży do lat 

18, obojga płci. Placówka liczyć będzie 12 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc 

interwencyjnych”. Poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniach 31.10.2008r. dokonała 

oceny oferty złożonej w ramach konkursu. W wyznaczonym terminie, tj. do 24.10.2008r.  

do godz. 13
30

 wpłynęła oferta Stowarzyszenia „OTWARTE SERCA DZIECIOM”. Oferta 

została złożona w prawidłowo oznaczonej kopercie, w związku z czym Komisja dokonała jej 

sprawdzenia pod względem formalnym. Komisja stwierdziła, iż złożona oferta                   

spełnia wymogi formalne. Następnie Komisja omówiła i oceniła ofertę pod względem 

merytorycznym. W wyniku oceny oferta otrzymała 72 punkty na 120 możliwych, przez co 

spełniła wymóg uzyskania co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów. W związku                

z powyższym Komisja rekomenduje Zarządowi Powiatu ofertę Stowarzyszenia „OTWARTE 

SERCA DZIECIOM”. Jednocześnie Komisja wnosi, aby Zarząd Powiatu przed podpisaniem 
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umowy ze Stowarzyszeniem przeprowadził negocjacje zaproponowanych kosztów 

utrzymania dzieci w placówce na miejscach socjalizacyjnych 3 100,00 zł i miejscach 

interwencyjnych 4 000,00 zł. Ponadto Komisja wnosi, aby w umowie o prowadzenie 

placówki opiekuńczo – wychowawczej był zapis stwierdzający, że przyjęcia dzieci  

do placówki są możliwe od 02.03.2009r. pod warunkiem uzyskania przez Stowarzyszenie 

wpisu placówki do rejestru Wojewody Śląskiego oraz zapisu że w budynku placówki  

nie może być prowadzona inna działalność, w tym polegająca na sprzedaży alkoholu. 

Pismo Przewodniczącego Komisji konkursowej powołanej decyzją nr 43/08 Starosty 

Raciborskiego z dnia 24.10.2008r. stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Komisji konkursowej powołanej 

decyzją nr 43/08 Starosty Raciborskiego z dnia 24.10.2008r. w celu wyłonienia jednostki  

do prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej. Nie zaakceptował propozycji 

kosztów utrzymania dzieci w tej placówce złożonej przez Stowarzyszenie „Otwarte Serca 

Dzieciom” zalecając Komisji przeprowadzenie negocjacji w kwestii wysokości opłat  

i przedstawienie nowej propozycji na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu. 

 

Starosta przedstawił pismo Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach,  

w którym poinformowano, iż w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu przeprowadzono  

w dniu 26.09.2008r. kontrolę problemową w zakresie oceny przestrzegania przepisów 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2004r. w sprawie stażu podyplomowego 

lekarza i lekarza dentysty. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości i uchybień. Wobec powyższego Centrum odstąpiło od formułowania 

wystąpienia pokontrolnego.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z treścią pisma Śląskiego Centrum Zdrowia 

Publicznego w Katowicach o wynikach kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Rejonowym  

w Raciborzu w dniu 26.09.2008r. 

 

Ponadto Starosta zaprezentował wnioski i interpelacje zgłoszone w trakcie XXIV sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego, jaka odbyła się 30.10.2008r., które stanowią załącznik nr 18  

do protokołu.  

Po zapoznaniu się z treścią zgłoszonych wniosków i interpelacji Zarząd polecił udzielenie 

odpowiedzi: 
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1. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów – na wniosek Rady oraz interpelację nr 2 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego, 

2. Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych – na interpelacje nr 1 i nr 2 radnego  

K. Ciszka, 

3. Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji – na interpelację  

nr 3 radnego K. Ciszka, 

4. Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami – na interpelację  

nr 3 Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

Ad. 7 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował:  

1. kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/238/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08, 

2. kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXIV/248/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r.  

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu i zatwierdzenia jej 

statutu. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Promocji, 

Rozwoju i Współpracy Zagranicznej odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej określająca 

realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR. 0047/08, 

3. kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIII/234/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.09.2008r. w sprawie nadania 

Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach imienia Janusza Korczaka. 
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Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR. 0047/08. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.  

Po jego analizie Zarząd polecił: 

1. uwzględnienie w projekcie budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r. zmian zgłoszonych 

w trakcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie uaktualnionej wersji budżetu członkom 

Zarządu do dnia 07.11.2008r. 

2. opracowanie, po otrzymaniu wymaganych danych, zestawienia kosztów funkcjonowania 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  Rudach w 2009r. (łącznie z kosztami 

planowanych remontów) z uwzględnieniem wysokości przypadającej subwencji 

oświatowej na ten rok i przedstawienie na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała: 

Kierownik Biura Rady Powiatu Raciborskiego  

Ewa Mekeresz  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.11.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.11.2008r.  

3. Podsumowanie wyników egzaminu maturalnego w szkołach województwa śląskiego. 

4. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. kompleksowej analizy 

stanu prawnego nieruchomości stanowiącej Zamek Piastowski. 

5. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

dot. bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego – informacja z realizacji zadań 

służb, inspekcji i straży powiatowych.  Określenie głównych kierunków zmierzających  

do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz przeciwdziałania przestępczości  

na terenie powiatu raciborskiego – program na lata 2009-2010.  

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego oraz uchwalenia powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na lata 2009-2010 – po zmianach.  

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r.  

9. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zaopiniowania zaliczenia 

położonej w Gminie Świerklany ul. Szerockiej do kategorii drogi powiatowej. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi 

do kategorii drogi powiatowej. 

11. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zlecenia do realizacji, w drodze 

konkursu, zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, prowadzenia na terenie 

powiatu raciborskiego domu pomocy społecznej. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, prowadzenie 

ponadgminnego domu pomocy społecznej.  

13. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wprowadzenia nowych 

kierunków kształcenia w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu.  
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14. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. akceptacji projektu 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2009.  

15. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót dodatkowych w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego znajdujących  

się w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1”. 

16. Pismo Przewodniczącego Komisji konkursowej powołanej decyzją nr 43/08 Starosty 

Raciborskiego z dnia 24.10.2008r. do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 

społecznej. 

17. Pismo Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach nr Śl.C.Z.P.IV-80121-8-

IV-7797/2008 z dnia 23.10.2008r.  

18. Wnioski i interpelacje zgłoszone w trakcie XXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego,  

jaka odbyła się 30.10.2008r.(pismo nr BR. 0045-44/08 z dnia 30.10.2008r.).  

19. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/238/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

20. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXIV/248/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.10.2008r. 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu i zatwierdzenia jej 

statutu.  

21. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXIII/234/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.09.2008r. w sprawie nadania 

Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach imienia Janusza Korczaka.  

 

 


